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Ο κος Χρίστος
Βιρβίλης, ιδιοκτή-
της της εταιρίας

“ΒΙΡΒΙΛΗΣ FI-
NANCIAL SOLU-
TIONS” Ε.Π.Ε.
η οποία δραστη-

ριοποιείται κατά
κύριο λόγο στην

παροχή ασφαλιστικών, τραπεζικών
& χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μι-
λά στην εφημερίδα μας για τις εξελί-
ξεις στην ελληνική ασφαλιστική και
τραπεζική αγορά.

Ο ίδιος, Οικονομολόγος, με εξειδί-
κευση σε ασφαλιστικά και τραπεζικά
θέματα, επί πολλά έτη επιχειρημα-
τίας, ο οποίος τα τρία τελευταία χρό-
νια έχει την έδρα της επιχείρησης του
στην Αρτέμιδα, κάνει τις εκτιμήσεις
και μας αναλύει τις απόψεις του, για
το σήμερα και το αύριο, στον τομέα
της Ιδιωτικής Ασφάλισης και του Τρα-
πεζικού συστήματος.      

Στις μέρες που ζούμε όπου οι συν-
θήκες τις αγοράς μεταβάλλονται ώρα
με την ώρα και όπου ο αγώνας 

της πατρίδας μας να κρατηθεί όρ-
θια στην οικονομική κρίση, βρίσκεται
στο ξεκίνημά του με την επιβολή σκλη-
ρών μέτρων  από την κυβέρνηση, δύο
νευραλγικά κομμάτια της ελληνικής
αγοράς, αυτό των ασφαλιστικών εται-
ριών και αυτό των τραπεζών βρίσκο-
νται σε τροχιά ξεσκαρταρίσματος  και
αναδιάρθρωσης. Ήδη παρακολουθή-
σαμε 

το προηγούμενο διάστημα Ασφαλι-
στικές Εταιρίες με σημαντικότατα με-
ρίδια στην Ελληνική αγορά 

να αναστέλλονται οι λειτουργίες
τους από τη μία στιγμή στην άλλη. 

Εκτίμηση του κου Βιρβίλη είναι  ότι
οι Ασφαλιστικές Εταιρίες που θα εκμε-
ταλλευτούν τις προνομιακές σχέσεις
τους, θα αποτελέσει γεγονός που θα
λειτουργήσει ως εφαλτήριο για μεγα-
λύτερα μερίδια στην αγορά, ενώ  μια
εταιρία που θέλει να πρωταγωνιστεί
στα ασφαλιστικά δρώμενα πρέπει να
συνεισφέρει, γενικότερα, με τις ιδέες,
τις προτάσεις, τα προγράμματά της
και την αντίληψη της έννοιας της
ασφάλισης, που εφαρμόζει ή προτεί-
νει. 

Με δεδομένο ότι η ελληνική ασφαλι-
στική αγορά περνάει σήμερα μια ση-
μαντική κρίση, ο κ. Βιρβίλης προβλέπει
ότι, αργά ή γρήγορα, οι εταιρίες που
δεν έχουν επάρκεια ιδίων κεφαλαίων
και υψηλή ρευστότητα, θα αναγκα-
στούν είτε να κάνουν σημαντικές αυ-
ξήσεις κεφαλαίου ή να συγχωνευθούν
ή να πωληθούν.

Αναφορικά με την πρόσφατη έναρ-
ξη λειτουργίας των ξένων ασφαλιστι-

κών εταιριών, αξιοση-
μείωτη είναι η εκτίμηση
που διατυπώνει:
«Έχουν υπερεκτιμήσει
τις δυνατότητες της
Αγοράς και την αντί-
δραση του ανταγωνι-
σμού, μη λαμβάνοντας

υπ όψιν το επίπεδο της ασφαλιστικής
παιδείας σχετικά με την Ιδιωτική
Ασφάλιση στην Ελληνική κοινωνία και
έχουν θέσει πολύ υψηλούς στόχους,
τους οποίους μάλλον δεν θα πετύχουν
τόσο εύκολα και σύντομα».

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά περ-
νάει μια σημαντική κρίση αυτήν τη
στιγμή.

Το κλείσιμο οκτώ εταιριών και η πε-
ραιτέρω χειροτέρευση του Κλάδου
Αυτοκινήτων που επακολούθησε, η
πτώση των ασφαλίστρων για τρίτη συ-
νεχόμενη χρονιά στους Κλάδους Περι-
ουσίας και Μεταφορών, η συνεχιζόμε-
νη αύξηση του διαχειριστικού κόστους
και του κόστους πρόσκτησης εργα-
σιών, σε συνάρτηση με την αλματώδη
αύξηση του κόστους νοσηλείας λόγω
και της μη σύναψης συμφωνίας των
ιδιωτικών κλινικών με την Ένωση, κα-
θώς επίσης και του μη ανοίγματος του
Ασφαλιστικού με συμμετοχή της ιδιω-
τικής ασφάλισης, δημιουργούν ασφυ-
κτική κατάσταση στην Αγορά.

Αν δεν υπάρξει προοπτική εξόδου
από την κρίση και τη στασιμότητα, με
γρήγορη ανάπτυξη σε υγιείς βάσεις,
δύσκολα θα πεισθούν οι μέτοχοι των
εταιριών να βάλουν ή να ξαναβάλουν
το χέρι στην τσέπη και να χρηματοδο-
τήσουν τις εταιρίες.

Νομίζω ότι η Αγορά μας έχει την
ανάγκη εταιριών με σωστή οργάνωση,
οικονομική ευρωστία, νέες ιδέες και
πρωτοποριακά προϊόντα, γρήγορη και
δίκαιη εξυπηρέτηση πελατών και συ-
νεργατών, με σεβασμό στον κατανα-
λωτή και στη νομοθεσία, ανεξάρτητα
αν αυτές οι εταιρίες έχουν Έλληνες ή
ξένους μετόχους, αν έχουν έναν ή
πολλούς μετόχους ή αν είναι θυγατρι-
κές Τραπεζών. 

Η Αγορά μας έχει ανάγκη από πε-
ρισσότερη σοβαρότητα και σεβασμό
στον πολίτη. Η είσοδος ξένων ασφαλι-
στικών εταιριών νομίζω ότι καλύπτει
σημαντικά αυτή την ανάγκη, δεν είναι
όμως αυτό το οποίο θα αναβαθμίσει
την Αγορά και το Θεσμό. Θα αναγκά-
σει όμως να σκεφθούν και οι υπόλοι-
πες εταιρίες, να αλλάξουν προς το κα-
λύτερο τη συμπεριφορά τους και τον
τρόπο λειτουργίας τους.

Σίγουρα, μας είπε ο κος Βιρβίλης,
διανύουμε μια από τις χειρότερες πε-
ριόδους οικονομικής κρίσης των τε-
λευταίων χρόνων, και συνέχισε: Δεν
μπορώ να μιλήσω με βεβαιότητα,
όπως κανείς μας άλλωστε, για το εύ-
ρος αυτής της κρίσης και σίγουρα δεν
έχουμε δει τις επιπτώσεις της στο σύ-
νολό της. Το όλο κλίμα, όπως διαμορ-
φώνεται, είναι άσχημο και επώδυνο θα
έλεγα για τις ασφαλιστικές επιχειρή-
σεις. Η γενικότερη εντύπωσή μου είναι
ότι θα υπάρξουν πολύ διαφορετικές
συνέπειες ανά εταιρία, ανάλογα με την
ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων
τους, το είδος των κινδύνων που
ασφαλίζουν και το βαθμό που έχουν
προστατεύσει την έκθεσή τους στους
εν λόγω κινδύνους. Πιστεύω, όμως, ότι
κάποια στιγμή, μέσα από όλη αυτή την
κατάσταση, θα επικρατήσουν οι επιχει-

ρήσεις εκείνες που έχουν τις πιο στέ-
ρεες και ισχυρές βάσεις. Θεωρώ, λοι-
πόν, ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί
να χαρακτηριστεί και ως πρόκληση, με
το σκεπτικό ότι θα γίνουμε “σοφότε-
ροι”, διορθώνοντας τα λάθη του πα-
ρελθόντος.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να εξελίσσο-
νται, όπως συμβαίνει με κάθε ζωντανό
οργανισμό και να προσαρμόζονται
στις 

απαιτήσεις που γεννά η ίδια η εξέλι-
ξη.

Σχετικά  με τις εκτιμήσεις του για
το τραπεζικό σύστημα μας είπε: «Εν
μέσω οικονομικής κρίσης και με τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να προ-
σπαθούν να κρατήσουν την αναλογία
χορηγήσεων ρευστότητας προβλέπω
αργά ή γρήγορα συγχωνεύσεις οι
οποίες θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερα
σχήματα. Ήδη ακούγονται συζητήσεις
για επικείμενα deals χρηματοπιστωτι-
κών ιδρυμάτων με μεγάλα μερίδια
στην ελληνική αγορά», και μας αναλύ-
ει:

Η ΕΚΤ έχει προδιαγράψει την έναρ-
ξη της διαδικασίας εξόδου και  ο επι-
κεφαλής της, Jean Claude Trichet,
έκανε λόγο για την ανάγκη απόσυρ-
σης της στήριξης, ούτως ώστε ο
«ασθενής», εν προκειμένου το ευρω-
παϊκό τραπεζικό σύστημα, να μην γίνει
«εξαρτημένος» από τα μέτρα. Είναι εν-
δεικτικό ότι τα πιστωτικά ιδρύματα με
τη μεγαλύτερη έκθεση στη χρηματο-
δότηση από την ΕΚΤ περιλαμβάνονται
στη λίστα αυτών που στη Φραγκφούρ-
τη χαρακτηρίζονται ακριβώς «οι εξαρ-
τημένοι». Στο πλαίσιο αυτό, οι κεντρι-
κές τράπεζες και η Τράπεζα της Ελλά-
δος χτυπούν το καμπανάκι. Είναι εν-
δεικτικό ότι σε επιμέρους στοιχεία ήδη
η ΕΚΤ γίνεται αυστηρότερη. Για παρά-
δειγμα, εκδόθηκε απόφαση, που προ-
βλέπει ότι θα ζητείται από την 1η Μαρ-
τίου δεύτερη κατάταξη από οίκο αξιο-
λόγησης για τους τίτλους που γίνονται
δεκτοί ως collateral, κατάταξη που θα
πληροί επίσης τις απαιτήσεις διαβάθ-
μισης που έχουν τεθεί. Υπό αυτές τις
συνθήκες, η τοποθέτηση των τίτλων
με αυτόν τον τρόπο γίνεται ασύμφορη.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν όντως
αξιοποιήσει τη χρηματοδότηση από

την ΕΚΤ σε βαθμό πολύ υψηλότερο,
διπλάσιο σχεδόν, από την αναλογία
της χώρας στο ευρωσύστημα. Παρότι
η απόσυρση των έκτακτων μέτρων
από την ΕΚΤ θα είναι σταδιακή, ο προ-
βληματισμός της ΤτΕ είναι εάν θα είναι
δυνατή και ομαλή η υποκατάσταση
των περίπου 41 δισ. ευρώ που αντλή-
θηκαν με αυτόν τον τρόπο. Οι ίδιες οι
τράπεζες, σε σχετικό επίσημο ερώτη-
μα της κεντρικής τράπεζας, έχουν
απαριθμήσει ως εναλλακτικές λύσεις
την έκδοση ομολογιακών δανείων και

covered bonds, καθώς και την αξιοποί-
ηση των ομολόγων του Δημοσίου, ενώ
έχουν επισημάνει κινήσεις σημαντικού
περιορισμού της εξάρτησης που
έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα.

Ο προβληματισμός θεσμικών οργά-
νων και αναλυτών έχει να κάνει με το
βαθμό και το χρόνο που θα ανοίξουν
τελικώς οι αγορές, ώστε να αντλήσουν
από εκεί χρηματοδότηση οι τράπεζες
ή και με το πώς, ακόμη και εφόσον η
λειτουργία αυτών είναι ικανοποιητική,
κατορθώσουν οι ελληνικές τράπεζες
να ανταγωνιστούν τους Ευρωπαίους
που θα ρίξουν επίσης εκδόσεις τους
στην αγορά το ίδιο διάστημα, πιθανόν,
δε, με καλύτερη τιμολόγηση. 

Παράγοντες της τραπεζικής αγο-
ράς, μας λέει ο κος Βιρβίλης, φαίνο-
νται πάντως πιο αισιόδοξοι, επισημαί-
νοντας ότι η θέση σε λειτουργία από
την ΕΚΤ χρονοδιαγράμματος εξόδου
σημαίνει βελτίωση των συνθηκών στις
αγορές. Κρίσιμα ζητήματα, πέραν του
βαθμού «έκθεσης» στη χρηματοδότη-
ση της ΕΚΤ, μπορεί να είναι τελικώς
για κάθε τράπεζα χωριστά η χρήση
των κεφαλαίων που αντλήθηκαν, δη-
λαδή αν αξιοποιήθηκαν για εργασίες
money market και ομόλογα και είναι
δυνατή η άμεση ρευστοποίησή τους ή
για τη χορήγηση δανείων και λήξεις
ομολόγων τους, όπως επίσης εάν, αντί
να προτιμήσουν την ΕΚΤ, η στρατηγι-
κή κάποιων ομίλων περιλαμβάνει χρη-
ματοδότηση με υψηλότερο ρίσκο.

Στο πλαίσιο αυτό εκτιμά ο κος Βιρ-
βίλης ότι, περισσότερο «επικίνδυνο»
για την τραπεζική αγορά είναι το ενδε-
χόμενο να ξεκινήσει από ορισμένους
προσφορά υψηλότερων επιτοκίων για
την προσέλκυση καταθέσεων.  Μεγα-
λύτερος είναι ο προβληματισμός που
δημιουργείται στους κόλπους των
τραπεζιτών από νομοθετικές ρυθμί-
σεις που  ενδέχεται να προκαλέσουν
κλυδωνισμό στο σύστημα. Το γεγονός
ότι περιλαμβάνονται στη διαδικασία
πτώχευσης ιδιωτών τα στεγαστικά δά-
νεια «ανατρέπει» τις συνθήκες των τιτ-
λοποιήσεων και καλυμμένων ομολο-
γιών, επιβαρύνοντας τόσο το κόστος
στη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων,
ώστε να τα κάνει ασύμφορα για τις
τράπεζες κάνοντάς τες πιο φειδωλές
στη χορήγηση δανείων ή άλλες εργα-
σίες.

Και κλείνει  τη συνέντευξη ο κος
Βιρβίλης προς την εφημερίδα μας με
μια φράση του γνωστού Οικονομολό-
γου Patrick V. Valtin: «Όταν οι άνθρω-
ποι είναι πλεονέκτες, ανησυχώ. Όταν
οι άνθρωποι ανησυχούν, είμαι πλεο-
νέκτης. Έγινα πλούσιος γιατί έμαθα
να διαφωνώ με τα άσχημα νέα...»!

Στο σημείο αυτό η εφημερίδα μας
θέλει να τον ευχαριστήσει και να ευχη-
θεί, η εμπειρία και η γνώση του, να συ-
νεχίσει να αποτελεί μέσα από την εργα-
σία του, λύσεις στις ανάγκες  των πελα-
τών, που απευθύνονται στη 
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